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Põhikooli ja gümnaasiumi aastatöö juhend õpilasele 

 

I Eesmärk 
Waldorfkoolis on igal 8. ja 11. klassi õpilasel ülesanne teha aastatöö. Töö võib olla praktilis-kunstiline või teoreetiline 

uurimistöö, millega õpilane tegeleb terve õppeaasta vältel lisaks õppetööle, kusjuures igal õpilasel on oma juhendaja. 

Aastatööd peab iseloomustama algupärasus ja reaalsusele vastavus. Teoreetilise uurimistöö tulemused peavad olema 

tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab uurimistulemusi ja ei piirdu vaid refereerimisega.  

 

Õpilasuurimuse ja praktilis-kunstilise töö üldiseks eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö  ja iseseisvalt 

töötamise oskuse arendamine.  Lisaks aitab aastatöö koostamine omandada tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu 

järgimise oskust, oma tegevuse analüüsimise oskust ja töö korrektse vormistamise oskust ning töö kaitsmise oskust.  

 

Aastatöid esitletakse avaliku ettekandena kooli poolt määratud ajal. 

 

Õpilase kohustus on valida õigeaegselt sobiv teema, otsida teemakohast kirjandust ja/või lisainformatsiooni, analüüsida 

materjali, viia läbi uurimus või sooritada praktilis-kunstiline töö, arutleda perioodiliselt juhendajaga töö käigu üle, vastutada 

töös esitatud andmete õigsuse eest, vormistada töö nõuetekohaselt ja kaitsta valminud tööd. Õpilasel on õigus juhendaja 

abile ja konsultatsioonidele. 

 

II Töö käik 
1) Teema valimine, täpsustamine ja kinnitamine, juhendaja kinnitamine. 

2) Kalenderplaani koostamine, tööks vajalike andmete, materjalide kogumine. 

3) Töö teostamine. 

4) Töö viimistlemine. 

5) Töö lõplik vormistamine. 

   

III Uurimistöö põhiosa või praktilis-kunstilise töö kirjalik selgitus 
Uurimistöö põhiosa koosneb kahest osast (ja peatükist):  

1) teoreetiline osa ehk kirjanduse ülevaade (mida on antud teema kohta varem uuritud);  

2) praktiline osa ehk metoodika (mida ja kuidas töö autor uuris) ning tulemused ja arutelu (autori uurimistulemuste 

võrdlus eelnevate uurimustega valitud valdkonnas).  

 

Praktilis-kunstilise töö kirjalik selgitus koosneb samuti kahest osast (ja peatükist):  

1) teoreetiline osa; tööst lähtuv taustainformatsioon materjalide, esemete, autorite, kunstnike, tehnoloogiate vms 

kohta, kus on kasutatud adekvaatseid allikaid; 

2) praktiline osa: kalenderplaan; töö käigu kirjeldus, tulemus ja analüüs; pildimaterjal, joonised, materjali näited; töö 

maksumus; koostöö kirjeldus juhendajaga; kirjeldus, mida kogesid ja mida õppisid töö käigus. 

 

IV Töö kaitsmine ja hindamine 
Õigeaegselt esitatud ja nõuetekohaselt vormistatud töö lubatakse kaitsmisele. Töö kaitsmine toimub avaliku esitlusena. Töö 

teostajal tuleb tutvustada oma aastatööd koos kirjaliku selgitava materjaliga. Kaitsmisel esitab õpilane ülevaate töö 

eesmärkidest, sisust, oma panusest ja järeldustest. Õpilane peab oskama vastata küsimustele. Tööd hindavad juhendaja, 

retsensent ja hindamiskomisjon aastatöö hindamisjuhendi põhjal. Põhikooli aastatöö teema kajastub põhikooli 

lõputunnistusel. Gümnaasiumi aastatöö teema ja hinne kajastuvad gümnaasiumi lõputunnistusel. 

 

V Juhendaja 
Juhendajaks võib olla vastava aine spetsialist väljastpoolt kooli, kuid töö teostamise jälgimiseks ja kirjaliku osa 

koostamiseks peab olema ka koolipoolne juhendaja.  

 

Juhendaja: 

1) aitab valida teema; 

2) aitab formuleerida töö eesmärgi; 

3) aitab koostada töö kalenderplaani; 

4) annab suuna materjalide otsimiseks; 

5) jälgib õpilase jooksvat tööd; 

6) konsulteerib ja aitab õpilast töö käigus; 

7) kontrollib töö valmimist osade kaupa või tervikuna; 

8) suunab töö sisulist ja kirjalikku vormistamist; 

9) viibib kaitsmisel ning esitab kaitsmisel oma arvamuse tööst.  

 

Juhend on redigeeritud 31.08.2017. 


